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1. DADOS DA OBRA 

Obra: CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES  

Localização: Avenida Araucária, 3540 – Coronel Domingos Soares/PR  

Tipo de Edificação: CENTRO DE EVENTOS  

Número de Pavimentos: 1 (TÉRREO MAIS MEZANINO) 

Número de Unidades: 01 

Área total: 1.375,40 m²  

Autor do Projeto / CREA: Jean Carlo Valduga – Engenheiro Civil – CREA PR-
148.385/D 

Elaboração do Orçamento: Jean Carlo Valduga – sob orientação, supervisão, 
coordenação, conferência e revisão da equipe técnica de engenharia da Caixa 
Econômica Federal Unidade de Ponta Grossa PR (contratada através do 
Processo de Inexibilidade nº20/2020). 

 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. O memorial descritivo complementa e integra-se ao projeto arquitetônico e 
complementares de engenharia, além da planilha de orçamento. Em caso de 
eventuais divergências entre as informações contidas nos projetos, memorial 
descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos projetos ou 
a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO, mediante consulta 
prévia à tomada de qualquer decisão. 

2.2. Previamente à apresentação da proposta, o licitante deverá analisar todos 
os documentos do edital, realizando a vistoria do local da obra com o 
acompanhamento dos autores dos projetos e/ou fiscalização. A 
CONTRATADA ao expor o preço para a execução da obra em questão 
assumirá que não possuiu dúvidas ao interpretar os dados construtivos e as 
recomendações inseridas no projeto, bem como computado no valor 
apresentado às complementações e acessórios omitidos nos projetos, mas 
implícitos e necessários ao completo e perfeito funcionamento de todas as 
instalações inseridas nas etapas na obra. 

2.3. Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem 
executados deverão obedecer rigorosamente:  

a. Às normas e especificações constantes deste caderno; 

b. Às normas da ABNT; 

c. Às disposições legais da União, do Governo Estadual e do Município onde será 
realizada a obra; 

d. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

e. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 



MEMORIAL DESCRITIVO 
CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS - CORONEL DOMINGOS SOARES 

3 de 46 

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

h. Às práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção; 

i. Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais 
e recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). 

2.4. Em caso de dúvidas, serão definidos em conjunto com a FISCALIZAÇÃO: 

 Especificações omissas em projetos, com o objetivo de manter o padrão de 
qualidade; 

 Quando houver divergência de informações entre desenhos técnicos, 
memoriais e planilha orçamentária, mediante consulta aos autores do projeto 
e equipe fiscalizadora; 

 Utilização de produtos similares às marcas e modelos indicados em plantas, 
especificações e lista de materiais, mas que mantenham as características 
de funcionalidade, ergonomia e visuais (aparência, acabamento, coloração, 
dimensões) aos citados e tenha seu desempenho comprovado através de 
testes e ensaios, caso necessário. 

 

 

1. NOÇÕES DE SEGURANÇA 

1.1. Os níveis de segurança e higiene deverão no mínimo, serem aqueles 
determinados pelo Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho no 
Ministério do Trabalho e providenciados pela CONTRATADA. 

1.2. A contratada fornecerá e exigirá dos funcionários a utilização de todos 
os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva previstos nas Normas Regulamentadoras (NR) e 
manterá limpa, organizada e em bom estado de conservação todas as 
instalações do canteiro de obras. 

 

2. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

2.1. O projeto define a edificação que será construída e sua correta locação, 
especificando medidas e materiais necessários a proposta. 

2.2. Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no projeto executivo, 
quando necessária, será admitida somente com prévia autorização 
formalizada dos responsáveis técnicos e/ou fiscalização. 

 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

DOCUMENTAÇÃO INICIAL 

3.1. Cabe à empresa vencedora da licitação ao assinar o contrato de execução, 
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previamente ao início dos serviços, providenciar a seguinte documentação: 

 ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos pela execução da obra, devidamente 
quitadas e assinadas; 

 Alvará de Construção obtido junto à Prefeitura Municipal de Coronel 
Domingos Soares; 

3.2. Deverão estar disponíveis na obra, todas as cópias que compõem o projeto 
a ser executado, assim como memorial descritivo, cronograma físico-
financeiro, anotação de responsabilidade técnica (ART ou RRT) 
devidamente recolhida, bem como um “Diário de Obra”, com todas as 
páginas numeradas, onde serão anotados diariamente as ocorrências e 
fatos considerados necessários, no transcorrer da obra, assim como as 
determinações da Prefeitura. 

 

PLACA DE OBRA 

3.3. A CONTRATADA deverá solicitar o modelo da placa de obra junto aos 
responsáveis pela fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Coronel 
Domingos Soares. A placa deverá produzida com chapa de metal 
galvanizado, com posterior adesivagem ou pintura resistente a intempéries. 
Será fixada em local visível ao público, enquanto durar a execução da obra. 

 

CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

3.4. Deverão ser executados barracões provisórios com no mínimo os seguintes 
itens, alvenaria de embasamento, com paredes em chapa compensada de 
6 mm, pintada em ambos os lados, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, 
forro em PVC, piso cimentado em todas as dependências, toda a instalação 
elétrica embutida em eletrodutos  e aterrada, luminárias, tomadas em 
conformidade com a necessidade e chuveiro tipo ducha, portas com 
fechaduras ou trinco, a instalação de bacia sanitária com caixa de descarga 
universal, lavatórios completo incluindo torneira, pia de cozinha completa 
incluindo torneira, extintor de pó sinalizado e de fácil acesso. No 
almoxarifado serão executadas prateleiras.  

 

LOCAÇÃO DE OBRA 

3.5. O construtor deverá fazer a locação de acordo com a planta de situação e 
localização do projeto arquitetônico e a planta de locação de estacas do 
projeto de fundações. A marcação da obra deverá obedecer às referências 
de nível e o alinhamento. A locação da obra deve ser global, com quadros 
de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros deverão estar 
perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que resistam às tensões dos 
fios de marcação sem oscilações e sem possibilidade de fuga da posição 
correta. A locação da obra deverá ser feita pelos eixos das paredes e estar 
rigorosamente de acordo com a planta de locação. Deve ser feita no 
esquadro e nível; 

3.6. Os níveis dos pisos internos deverão estar de acordo com o projeto 
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arquitetônico; 

3.7. O terreno deverá estar convenientemente limpo e preparado para permitir a 
perfeita implantação da edificação e posterior verificação por parte da 
fiscalização; 

3.8. A execução da locação da obra é de inteira responsabilidade da empreiteira, 
sendo que, em caso de erros eventuais, a contratada arcará com as 
correções sem ônus para a Prefeitura. 

 

 

4. FUNDAÇÕES 

4.1. As fundações destinam-se a fazer a transferência de cargas provenientes da 
estrutura para o terreno, que deverá possuir as necessárias características 
geomecânicas para responder adequadamente. 

4.2. Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que 
não haja danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras 
vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas instalações hidráulicas, 
elétricas, telefônicas etc. existentes e nas demais obras. 

4.3. As fundações deverão ser executadas obedecendo as orientações do 
projeto estrutural fornecido pelo responsável técnico e de modo compatível 
com a natureza do subsolo e com as cargas existentes. 

4.4. Todas as valas deverão ser apiloadas. Deverão ser analisados os projetos 
das Instalações Elétricas, Hidráulicas e Sanitárias, Pluviais, Especiais, 
Gases etc., Redes e demais obras a serem executadas, bem como, os 
serviços e obras existentes, para se verificar a necessidade de rebaixamento 
das fundações, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas etc., e para 
que também os blocos não apareçam externamente, bem como para que os 
mesmos não interceptem instalações e ou obras existentes. 

4.5. As fundações executadas em estacas do tipo brocas com diâmetro nominal 
de 40 (quarenta) centímetros e profundidade média de 6,50 (seis e meio) 
metros em terreno de boa qualidade, que exerce atrito lateral compatível com 
as cargas de serviço. De acordo com o projeto, essas estacas serão de 
concreto armado que deve resultar num fck provável superior a 30 Mpa, 
conforme normas vigentes. 

4.6. Sobre as estacas ou sobre seus prolongamentos deverão ser executados os 
blocos de coroamento e após vigas baldrame em concreto armado, fck= 30 
MPa, com a ferragem indicada no projeto estrutural. 

4.7. Para a execução das vigas baldrames, sapatas, blocos, vigas de travamento, 
alavancas, arrimos e demais elementos da infraestrutura, etc. deverão ser 
utilizadas formas em compensado tipo madeirite resinado colagem fenólica, 
ou de tábuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente 
será lançado sobre o fundo da vala um lastro de brita, com espessura de 4 
cm para regularização, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa 
ou plástico para dar o recobrimento mínimo da ferragem conforme normas 
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da ABNT. 

4.8. Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação 
dos materiais ou mistura com terra. 

4.9. Após a execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das 
valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, 
devidamente compactados, em camadas sucessivas de 0,20 m, molhados e 
apiloados para sua perfeita consolidação. 

4.10. A concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a 
conferência efetuada pela FISCALIZAÇÃO. 

4.11. Para efeito de controle de execução serão adotadas as normas e 
especificações da ABNT em vigor. 

 

 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1. Aplicar manta asfáltica ou pintura asfáltica, em três demãos e em direções 
contrárias, conforme especificações e instruções do fabricante. A última 
aplicação será chapiscada com areia permitindo maior aderência com a 
argamassa de assentamento. Na execução do contrapiso, será aditivado 
produto específico. 

5.2. A pintura deverá ser aplicada em todas as faces da viga baldrame e nas 
faces internas das paredes de arrimo da rampa de acessibilidade, atento ao 
seu cobrimento total, para que não aconteçam possíveis infiltrações que 
possam comprometer a integridade da obra. 

 

 

6. SUPERESTRUTURA 

6.1. Obedecerá aos Projetos Arquitetônico, Estrutural e às recomendações da 
NB-1, da NBR-6118 e da NBR-6120. 

6.2. Toda a estrutura da obra (pilares e vigas) deverá ser executada de acordo 
com o projeto estrutural utilizando concreto com resistência mínima de 30 
MPa seguindo as exigências das normas e de qualidade Fck (resistência a 
compressão do concreto). 

6.3. As tubulações que atravessam as vigas, pilares e lajes, deveram ser 
executadas antes da concretagem. 

 

ANOTAÇÕES 
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6.4. Verificar sempre os escoramentos e contraventamentos. 

6.5. Verificar o comportamento estrutural dos apoios das lajes pré-fabricadas. 

6.6. Proporcionar uma contraflecha compatível com o vão a ser vencido. 

6.7. Molhar até a saturação (concreto) no mínimo 3 dias e três vezes ao dia. 

 

NOÇÕES DE SEGURANÇA 

6.8. Andar sempre sobre passarela executada com tábuas e nunca no elemento 
intermediário. 

6.9. Para caminhar sobre a laje durante o lançamento do concreto, é 
aconselhável fazê-lo sobre tábuas apoiadas nas vigotas para evitar quebra 
de materiais ou possíveis acidentes. 

6.10. Para evitar quedas de operários ou de materiais da borda da laje deve-se 
prever a colocação de guarda corpo de madeira ou metal, com tela, nas 
bordas da periferia da laje. 

6.11. Utilizar andaimes em todos os trabalhos externos à laje. 

 

FORMAS 

6.12. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que 
as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de 
temperatura e umidade, sejam desprezíveis. Devem ter a resistência 
necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento do concreto, 
das pressões do concreto fresco vibrado. 

6.13. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as 
linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural e garantir que as 
formas fiquem estanques, de modo a não permitir as fugas de nata de 
cimento. Deverão ser praticamente estanques para impedir a fuga da nata 
de cimento. Deverá também facilitar a desforma, evitando assim esforços 
violentos sobre o concreto endurecido. 

6.14. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de 
concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como 
espaçadores. 

 

LAJES 

6.15. Deverá ser do tipo maciça em concreto armado ou treliçada pré-fabricada 
para piso e para forro, com as sobrecargas estabelecidas no Projeto 
Executivo Estrutural e planilha orçamentária, atendendo as recomendações 
indicadas no desenho. 

6.16. A laje do tipo pré-fabricada, com espessura e sentido de apoio indicado em 
projeto estrutural, deve ter sobre ela disposta uma armadura de distribuição. 
Antes do lançamento do concreto, os componentes da laje devem ser bem 
molhados e os eletrodutos devem estar posicionados e conferidos. As áreas 
a serem concretadas devem estar protegidas a fim de impedir qualquer 
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contaminação com detritos durante a concretagem. A resistência 
característica mínima do concreto utilizado no capeamento da laje será de 
acordo com o indicado em projeto. 

6.17. O escoramento da laje assim como as contraflechas deverão seguir as 
especificações indicadas no projeto do cálculo estrutural. 

 

LANÇAMENTO 

6.18. No caso de pilares, deve-se colocar o concreto até o nível do fundo das 
vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas nunca 
ultrapassando as alturas superiores a 2 metros. 

6.19. A construtora comunicará previamente à fiscalização, em tempo hábil, o 
início de todo e qualquer operação para aplicação do concreto, a qual 
somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada 
pela referida fiscalização. 

6.20. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização 
dos ensaios de abatimento (slump test) pela construtora, na presença da 
fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. Para todo concreto 
estrutural o slump admitido estará compreendido entre 5 e 10 cm. 

6.21. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação 
de peças embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente 
concluídas e aprovadas. 

6.22. Durante o lançamento todas as superfícies expostas deverão ser protegidas 
de chuvas. 

 

ADENSAMENTO 

6.23. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado 
e adensado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua 
trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto 
preencha todos os vazios das formas. Para as lajes, poderão ser utilizados 
vibradores de placa. 

6.24. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que 
não se formem nichos ou haja segregação dos materiais; deve-se evitar a 
vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com 
prejuízo da aderência. 

 

 

CURA 

6.25. Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas 
com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do 
cimento. 

6.26. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão 
ser protegidas contra secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, 
choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência 
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com a armadura. 

6.27. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão 
mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento. 

 

RETIRADA DAS FORMAS 

6.28. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido 
resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais 
cargas atuantes evitando-se deformações inaceitáveis tendo em vista os 
valores de Ec e probabilidade de grande deformação lenta quando o 
concreto é solicitado com pouca idade. 

6.29. A contratada providenciará a retirada das formas de maneira a não prejudicar 
as peças já executadas, e os prazos mínimos para a retirada das formas 
deverão ser: 

 3 dias para faces laterais das vigas; 

 14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 
convenientemente espaçados. 

 

 

7. ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES 

7.1. Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico vazado, 
nas dimensões nominais de 9x19x19cm, classe 10 (resistência mínima à 
compressão na área bruta igual a 1,0MPa), recomendando-se o uso de 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com 
juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 9cm de 
espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

7.2. O bloco cerâmico a ser utilizado deverá possuir qualidade comprovada pela 
Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER 
em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do governo federal. 

7.3. O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os 
fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma 
mentalidade preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um 
sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra 
das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas 
áreas para este fim. 

7.4. A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus 
detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus 
vãos e shafts. A Fiscalização conferirá todos os painéis de alvenaria 
levantados, e caso o executado apresente discordâncias do projeto 
fornecido, a Contratada reparará (sem ônus ao Contratante) o 
posicionamento da alvenaria, refazendo todo o serviço.  

7.5. Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.  

7.6. A Contratada inspecionará a qualidade do material empregado, procedendo-
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se a todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 
7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, 
determinação das dimensões, e outras pertinentes), responsabilizando-se 
por resultados negativos de desempenho ao longo do uso da edificação, face 
ao emprego de material de qualidade questionável, advindos da não 
conferência vide norma, ou por ocorrência de processos executivos 
deficientes. 

7.7. Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a 
sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados; 

 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior à da viga, nas paredes 
externas alinhar pela face externa da viga. 

7.8. Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), 
deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, 
empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas três 
primeiras fiadas. 

7.9. Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como 
guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, 
preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer 
outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento 
que ficará em contato com a alvenaria. 

7.10. Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-
cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, 
em ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado 
de malha quadrada 15x15mm – posicionados de duas em duas fiadas, a 
partir da segunda. 

7.11. Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, 
utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser 
individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e 
prumo. 

7.12. O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa 
expansiva” própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; 
ou seja, após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, 
para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. 
Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0mm entre a alvenaria e o 
elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 
dias das paredes executadas. 

 

 

8. VERGAS E CONTRAVERGAS 

8.1. Deverá ser empregado, em todos os vãos das esquadrias (portas e janelas), 
vergas e contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em 
portas, e poderá ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 
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60cm); 

8.2. O engastamento lateral mínimo é de 30,0cm ou 1,5 vezes a espessura da 
parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente 
próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. 
Além disso, para vãos maiores que 2,40m, a verga deverá ser calculada 
como viga. 

 

 

9. COBERTURA 

CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. Só poderá ser aplicado telhas e acessórios de fabricantes que tenham o 
certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro 
aceito pela FISCALIZAÇÃO, que atenda as normas da ABNT, no que couber. 

9.2. Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas 
obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T - NR-18 - 
SECÇÃO 18.18 - (SERVIÇOS EM TELHADOS). 

9.3. As coberturas serão executadas conforme o projeto de arquitetura, em telha 
metálica termoacústica, com espessura mínima de 30,0 milímetros, com 
comprimento variado. 

9.4. Será obedecido rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz 
respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, 
recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e 
demais acessórios conforme recomendações do fabricante. 

9.5. A CONTRATADA obedecerá às indicações do fabricante no que diz respeito 
aos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças 
até sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, 
vão livre máximo etc. 

9.6. A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição dos correta 
dos seus apoios e de sua inclinação. 

9.7. Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o 
mesmo puder ser coberto com 01 (uma). 

9.8. Em cada fixação das telhas da cobertura será colocado uma chapa metálica, 
medindo 7,5 cm x 15,0 cm, mais os acessórios indicados pelo fabricante, por 
cima da telha. 

9.9. Toda fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com 
a utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela 
lisa zincada. 

9.10. Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a 
respeito aos cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, 
recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e 
demais acessórios. 

9.11. São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, 
suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças 
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complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, 
placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários. 

9.12. A estrutura será metálica do tipo fink e orientada conforme projeto 
arquitetônico. 

9.13. Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as 
normas da ABNT. O dimensionamento levará em conta as considerações da 
NBR 8800, NBR 14762/2000, NBR 6123, e especificações da ASTM A-36 e 
SAE 1010/1020, salvo disposições expressas e estabelecidas por 
Especificações Complementares. 

 

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 

9.14. As telhas serão do tipo telha metálica galvalume com isolamento 
termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, 
densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais. 

9.15. Peças na chapa de aço espessura 0,50mm no formato de perfil trapézio 40, 
inclinação da telha conforme especificado em projeto. 

9.16. Antes do início dos serviços de colocação das telhas, devem ser conferidas 
as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

9.17. A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 
beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente 
no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem 
telhas a sotavento).  

9.18. Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 
utilizando gancho em ferro galvanizado ou haste de alumínio. Na fixação não 
deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. Fixar 
um trapézio sim e um não; e a fixação de costura no remonte lateral deverá 
ser a cada 0,50cm.  

9.19. A largura da peça trapezoidal 40 é sempre de 0,98cm, sendo o comprimento 
sob encomenda, não ultrapassando 10m, devido à dificuldade de transporte 
e manuseio. 

9.20. As peças da cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 
dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a 
sotavento. 

 
CALHAS 

9.21. As calhas serão em chapas galvanizadas número 24, fixadas com prego de 
aço polido com cabeça 18x27, rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 
mm, com soldas de barra de estanho-chumbo 50/50, selante elástico 
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monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. 

9.22. Os rufos e contra-rufos serão em chapas galvanizadas número 24, fixadas 
com prego de aço polido com cabeça 18x27, rebite de alumínio vazado de 
repuxo, 3,2 x 8 mm, com soldas de barra de estanho-chumbo 50/50, selante 
elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. 

9.23. Deverão atender a NBR 10844. 

9.24. Todas as medidas das calhas deverão seguir o projeto hidráulico. 

 

 

10. PISOS 

10.1. Deverá ser executado aterro mecanizado e compactação para execução do 
lastro com material granular com espessura de 5 cm; 

10.2. Executar contrapiso em argamassa cimento:areia (1:4), espessura 4 cm, 
com tela soldada nervurada para instalação dos revestimentos. 

 

PISO CERÂMICO 

10.3. Serão utilizados em todas as áreas molhadas, conforme indicado no Projeto 
arquitetônico, piso em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, na 
cor branco, assentado com argamassa industrializada flexível à base de 
Cimento Portland, Areia de Quartzo, Aditivos especiais e polímeros tipo 
ACIII, e rejunte flexível, a base de Cimento Portland com agregados minerais 
e polímeros, na cor cinza claro. Absorção de água não inferior à 0,5%, PEI-
5, resistentes a produtos químicos GA e coeficiente de atrito menor que 0,4. 
Serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, 
vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e 
sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 
qualquer imperfeição, de padronização especificada em projeto. 

10.4. Todas as juntas deverão ser em rejunte flexível a base de Cimento Portland 
com agregados minerais e polímeros (com índice de absorção de água 
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as 
quais não poderão exceder a 2 mm, observando sempre as indicações 
especificadas pelo fabricante. Nas utilidades e na CME deverá ser utilizado 
rejunte epóxi. 

10.5. Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, 
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias 
do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

10.6. Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais 
de elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar 
tensões entre o pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação 
conforme projeto do responsável técnico; 

10.7. Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus 
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alinhamentos; 

10.8. Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento rejunte flexível. 

10.9. Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2mm, observando sempre as 
indicações do fabricante. 

10.10. Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias 
do seu assentamento. 

10.11. A pavimentação será convenientemente protegida com camada de pó de 
serra, tábuas ou outro processo, durante a construção. 

10.12. Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 
retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu 
aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. 

10.13. Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação 
executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e 
preenchendo-se este espaço aberto com material elastomérico como 
selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo seccionamento 
do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve 
ser colocado no fundo da junta. 

10.14. As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas 
estruturais permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto 
estrutural do edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, 
caso necessário, serem também preenchidas com material elastomérico 
como selante com material de enchimento no fundo da junta. 

10.15. Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e 
tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua 
aproximação evitando assim caracterizar diferentes cores no piso. 

 

LAMINADO DE MADEIRA 

10.16. Instalar piso laminado em madeira resistência médio tráfego conforme 
indicado no projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas 
do fabricante. 

 

RODAPÉS  

10.17. Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado no 
piso do ambiente e com altura de 10 cm. 

 

 

11. REVESTIMENTOS DAS PAREDES - ARGAMASSAS 

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA 

11.1. As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão 
inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente 
distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscadas paredes 
(internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido 
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entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de 
escadas, e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no 
projeto executivo de arquitetura.  

11.2. Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada 
mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 
0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de 
forro, a Contratada deverá adicionar aditivo adesivo ou cola concentrada 
para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

11.3. A Contratada deverá, ao executar os serviços, empregar métodos executivos 
adequados, observando, entre outros:  

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 
absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 
conseguinte a resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

 O recobrimento total da superfície em questão. 

 

MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA  

11.4. Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes externas 
aplicará o emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada 
com presença de vãos, espessura de 25mm. 

11.5. Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes internas aplicará 
a massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes para recebimento de 
pintura com execução de taliscas, espessura de 25 mm. 

11.6. Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes internas aplicará 
o emboço ou massa única em argamassa para recebimento de cerâmica 
traço 1:2:8, preparo com betoneira 400l, para ambiente com área entre 5m² 
e 10m², aplicada manualmente em faces internas de paredes com execução 
de taliscas, espessura de 20 mm. 

11.7. Contratada deverá preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter 
mistura homogênea e conferir as desejadas características desse 
revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de 
absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência 
mecânica e durabilidade. 

11.8. A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da 
cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o 
acabamento será feito com esponja densa. 

 

 

12. REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
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12.1. Será utilizado em todos os Sanitários, Banheiros, Vestiários, DMLs e demais 
ambientes indicados no Projeto Arquitetônico revestimento em placas 
cerâmicas 20x20cm, cor branco, PEI-4, com espessura não inferior a 5mm, 
absorção de água inferior a 4%, será aplicado nas paredes do piso até forro, 
serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, 
vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e 
sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 
qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte 
flexível a base de cimento portland com agregados minerais e polímeros cor 
branca. 

12.2. Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 
existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de 
tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.  

12.3. O assentamento das pastilhas cerâmicas será procedido a seco, com 
emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de 
molhar as superfícies do emboço e da cerâmica.  

12.4. Todas as juntas deverão ser em rejunte flexível a base de Cimento Portland 
com agregados minerais e polímeros (com índice de absorção de água 
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as 
quais não poderão exceder a 2 mm, observando sempre as indicações 
especificadas pelo fabricante.  

12.5. Quando necessário, os cortes e os furos das peças só poderão ser feitos 
com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o 
processo manual.  

12.6. Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado 
para o rejuntamento.  

12.7. No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em 
barras de 3 metros de comprimento, com 1mm de espessura, peso 0,210 kg, 
coladas na cerâmica, forma de L, largura 12,7mm, cor de alumínio fosco. 

 

PINTURA INTERNA 

12.8. Utilizado em todos os pavimentos (ver detalhamento de acabamentos) 
pintura acrílica semibrilho sobre massa acrílica, cor branco neve ou conforme 
indicado no projeto arquitetônico sobre paredes e forros. 

12.9. Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,5m x 1m, 
sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se 
destinam. 

12.10. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor. 

12.11. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

12.12. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas 
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sequem inteiramente.  

12.13. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

12.14. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá 
ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas 
entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada 
uma delas.  

12.15. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 
adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura.  

12.16. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 
aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser 
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base 
de látex acrílico  

12.17. As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com 
líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com 
acabamento fosco, em no mínimo duas demãos. 

 

 

13. FORROS 

FORRO DE GESSO 

13.1. Forro de gesso em placa convencional, placa de 600x600mm, encaixados 
um a um, por sistema macho e fêmea, com fixação de tiro e arame 
galvanizado, liso, sem detalhes. 

13.2. As placas deverão ser suspensas por tirantes rígidos reguláveis, com perfis 
de aço zincado. 

13.3. Após a instalação, todas as placas deverão ser rejuntadas para o perfeito 
acabamento.  

13.4. A estrutura e os tirantes deverão ser fixados as lajes por parafusos e buchas. 

13.5. A estrutura deverá receber reforço nos locais onde serão instaladas 
luminárias. 

13.6. Deverão ser seguidos os demais procedimentos e orientações do fabricante 
e/ou fornecedor. 

13.7. As alturas dos forros devem ser conferidas no detalhe de forro. 

13.8. Os forros em gesso receberão acabamento em pintura conforme 
especificações técnicas indicadas neste memorial e indicado no projeto 
arquitetônico. 

 

FORRO DE PVC EM RÉGUAS 

13.9. O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado autoextinguível para 
ambientes comerciais, com réguas de 20 cm de largura útil por 12 mm de 
espessura, perfil de 200 mm na cor branca, liso ou frisado, dotado de todos 
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os acessórios, como arremates, cantoneiras etc. 

13.10. Deverá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) suspenso na 
estrutura de concreto armado e com quadros de no máximo 0,80x0,80 
metros em metalon galvanizado ou zincado chapa 18 ou de acordo com 
recomendações do fabricante, sendo que esta estrutura em metalon 
galvanizado ou zincado, antes da colocação do forro deverá ser pintada 
seguindo as recomendações do item pinturas quanto à preparação e 
aplicação do acabamento final, e utilizando-se para fundo Fundo Universal 
Coral Dulux ou Super Galvite da Sherwin Williams, e para acabamento final 
um esmalte do tipo industrial ou automotivo da marca Combilux, Coral ou 
Suvinil na cor branco neve. 

13.11. Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado ou conforme projeto. Os 
arremates das réguas deverão ser perfeitos junto as paredes, sem gretas ou 
aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e 
niveladas. 

13.12. Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser 
executados, conforme orientação do fabricante, e depois de terminada a 
pintura das paredes. 

13.13. Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços 
etc. acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de vistoriadas, 
aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços. 

 

 

14. REVESTIMENTOS EXTERNOS  

PINTURA EXTERNA 

14.1. As alvenarias externas da edificação terão pintura conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

14.2. Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,5m x 1m, 
sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se 
destinam. 

14.3. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor. 

14.4. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

14.5. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas 
sequem inteiramente. 

14.6. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

14.7. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá 
ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas 
entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada 
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uma delas. 

14.8. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 
adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura. 

14.9. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 
aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser 
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base 
de látex acrílico. 

 

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

14.10. Revestimento monocamada de paredes em áreas externas a ser aplicado 
por projeção mecânica ou manual em panos da fachada conforme indicado 
no projeto arquitetônico. 

14.11. Indicado para aplicação direta sobre alvenaria sobre blocos de concreto, 
blocos cerâmicos, sílico-calcários e superfícies de concreto sem película, 
imprimadas com chapisco rolado. 

14.12. Remover resíduos e contaminações da base antes da aplicação do 
chapisco. 

14.13. A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta 
ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência do produto. 

14.14. Antes de iniciar a aplicação do produto remova resíduos e contaminações 
das bases de alvenarias. 

14.15. Preencha falhas na alvenaria ou nas juntas dos blocos, quando estas 
apresentarem profundidade, largura ou altura superiores a 20 mm. Essa 
regularização pode ser feita com reboco ou com o próprio produto de acordo 
com as especificações do fabricante. 

14.16. Sobre superfícies de concreto, antes da aplicação da argamassa, devem ser 
escovadas e lavadas para a completa retirada de películas de nata de 
cimento, resíduos, poeira ou resíduo de desmoldantes. 

14.17. Em superfícies de concreto, observe procedimento criterioso de limpeza, 
criando a perfeita abertura dos poros antes da aplicação do chapisco rolado. 

14.18. Insira tela de fibra de vidro apropriada na junção de materiais diferentes, 
junção alvenaria-concreto, ou em pontos singulares. A tela pode ser fixada 
com o próprio produto, usando-se uma espessura inicial de 4 mm, fixando-
se a tela, apertando-a sobre a argamassa e, em seguida, fazendo o 
recobrimento. 

14.19. Evite misturas manuais do material. 

14.20. Seguir rigorosamente as especificações do fabricante para execução do 
revestimento. 

 

ALUMÍNIO COMPOSTO – ACM 

14.21. Os elementos presentes na fachada serão revestidos por ACM conforme cor 
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e detalhamento representados no projeto arquitetônico. 

14.22. Os painéis são constituídos de duas lâminas de alumínio acopladas a um 
núcleo de polietileno de baixa densidade. 

14.23. Os painéis deverão possuir resistência à pressão segundo DIN 53.421, à 
abrasão pelo método de prova ASTM-968 e isolamento acústico segundo 
DIN 4109. 

14.24. As placas de ACM deverão ter espessura mínima de 3 mm. 

14.25. O acabamento deverá ser em poliéster através do sistema de pintura Coil 
Coating. 

14.26. Seguir rigorosamente as especificações do fabricante para execução e 
instalação dos elementos. 

 

SINALIZAÇÃO VISUAL 

14.27. Executar sinalização visual com letras em aço inox (AISI 304), chapa número 
22, recortado à laser com altura de 50 cm conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

14.28. O executor deverá se responsabilizar pela solução estrutural proposta para 
fixação da sinalização junto à edificação. 

 

15. ESQUADRIAS 

 

GUARDA CORPO 

15.1. A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as 
especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 
14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio.  

15.2. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes verticais 
espaçados a no máximo 1,20 cm, produzidos com tubos de 2”de diâmetro 
na parte superior e gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, 
fixado com chumbador mecânico e altura de 1,10m. 

 

CORRIMÃO 

15.3. A estrutura do corrimão será feita com montantes verticais espaçados a no 
máximo 1,20 cm, diâmetro de 1.1/2” e em aço galvanizado, conforme 
“DETALHE DA RAMPA” informado em projeto. 

 

PEITORIL 

15.4. Assentamento de peitoril de mármore, polido, largura de 15 cm, na base de 
vão de janelas ou basculantes. As peças de mármore deverão ter as 
dimensões e tipo especificados no projeto. As peças deverão ser planas, 
sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida. 

15.5. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 
O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais 
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constituintes, tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, 
cal hidratada e areia média, em volume.  

 

PORTAS 

15.6. As portas de acesso principal serão de alumínio com vidros temperados, 
conforme tabela de esquadrias informadas em projeto arquitetônico. 

15.7. As portas de acesso secundárias deverão ser em madeira, 2 folhas semi-
oca, nas dimensões 1,30x2,10m com em madeira de lei selecionada, livre 
de deformidades, nós ou rachaduras pré-existentes. 

15.8. As portas internas de acesso aos sanitários serão de madeira semi-oca, nas 
dimensões 0,90x2,10m com em madeira de lei selecionada, livre de 
deformidades, nós ou rachaduras pré-existentes. 

15.9. As portas das cabines sanitárias serão de alumínio do tipo veneziana 
(elevadas do piso) com dimensões 0,60x1,65m, conforme especificado no 
quadro de esquadrias. 

15.10. Demais portas de acesso a ambientes deverão ser verificadas na tabela de 
esquadrias, bem como medidas e texturas. 

15.11. As folhas de porta deverão ser aplicadas com fechaduras e dobradiças em 
batentes de madeira. As dobradiças deverão ser aplicadas com parafusos 
de 1 1/8". O corte para ajuste das dimensões não poderá exceder 5 mm nas 
bordas verticais e 10 mm na base. Demais portas de acesso interna  

 

JANELAS E PORTA JANELA 

15.12. As esquadrias de alumínio deverão seguir rigorosamente os detalhes do 
projeto, devendo as medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas 
peças que apresentarem chapas de perfis amassados. As esquadrias serão 
submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá rejeitálas, 
mesmo que estejam já fixadas.   

15.13. Janelas de alumínio maxi-ar, guilhotina e/ou correr 2 folhas a 4 folhas, 
fixadas com parafusos sobre contramarco, nas dimensões especificadas em 
planta. Vidros de no mínimo 4mm de espessura, transparentes azul e 
pintadas com verniz 3 demãos com tinta própria. 

15.14. As portas-janelas deveram ter vidro transparente azul com espessura de 
10mm 

15.15. Caberá à CONTRATADA executar preliminarmente os levantamentos e 
medições no local para conferi-las nos projetos, antes de iniciar os serviços 
de esquadrias e, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais 
indicados, cabendo-lhe inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. 

15.16. O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado 
pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com 
ligas de alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química 
e resistência mecânica.  A execução será esmerada, evitando-se por todas 
as formas e meios, emendas nas peças e nos encontros dos montantes 
verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo 
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que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.  Os 
materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas 
de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, 
manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.  Os quadros serão 
perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados 
ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As 
esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de 
esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as 
armações não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores.  
As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-
T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de 
EPDM, comandos, alças e demais acessórios deverão ser de primeira 
qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao 
conjunto por longo tempo. 

15.17. Complemento de informações constam em projeto arquitetônico detalhado. 

 

16. COBERTURA METÁLICA FACHADA 

 

16.1. Deverão ser executados a estrutura metálica com perfil metálico de com 
espessura de 150x150mm, estrutura de contraventamento, conforme projeto 
de detalhamento da estrutura a ser desenvolvida. 

16.2. Cobertura em vidro temperado laminado azul, espessura 10mm a ser 
paginado de acordo com a apresentação esquemática em projeto. 

16.3. Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da 
secção útil de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão 
parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. 

16.4. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a norma NRB 
8800/2008, estruturas de aço, mistas e aços em edifícios, considerando as 
normas de segurança e dimensionamentos necessários. 

 

17. CHURRASQUEIRA 

 

FUNDAÇÕES 

17.1. As fundações serão em radier armado, assentadas sobre terreno firme e 
camada de concreto simples devidamente compactada. O concreto a ser 
executado deverá ser confeccionado com cimento portland comum, com 
areia média e pedra britada nº 01, de acordo com os traços constantes no 
projeto estrutural. As sapatas deverão ser executadas nas profundidades e 
dimensões indicadas no projeto. O aço a ser usado deverá ser CA 50 para 
os diâmetros iguais ou superiores a 5/16” e aço CA 60 para os inferiores. 

 

ESTRUTURA: 

17.2. A estrutura será em concreto armado, no que se refere às vigas e pilares, 
sendo que as peças estruturais em concreto deverão ser confeccionadas e 
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lançadas observando-se os prumos e níveis. A execução deverá obedecer 
às normas de preparo, lançamento, adensamento, cura e proteção do 
concreto armado. As formas deverão ser de madeira de boa qualidade, com 
boa amarração de maneira a evitar futuras barrigas e bicheiras nas peças 
estruturais. 

 

PAREDES: 

17.3. As paredes serão executadas de acordo com as dimensões, espessuras e 
alinhamentos indicados no projeto, devem apresentar prumos e 
alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e espessuras das juntas de no 
máximo 1,5 cm. Os tijolos serão cerâmicos de seis furos, com bom 
cozimento, regulares no tamanho. 

17.4. A argamassa de assentamento será mista de cimento, cal hidratada e areia 
média. As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria 
deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
grossa. 

17.5. Sobre todas as aberturas existentes na alvenaria, quando não limitada por 
vigas na estrutura, serão executadas vergas de concreto armado, com 
ferragem conforme projeto, com apoio no mínimo de 30 cm para cada lado;  

 

REVESTIMENTOS: 

17.6. Nas paredes de alvenaria será feito com chapisco (cimento e areia grossa), 

17.7. emboço (cimento, cal hidratada e areia média), massa corrida, e 
revestimento acrílico e pintura a ser definida com equipe responsável. 

 

PISOS E PAVIMENTAÇÕES: 

17.8. Todas as dependências terão acabamento em piso em concreto alisado, 
devidamente executado conforme boas práticas de engenharia. 

 

COBERTURA: 

17.9. Cobertura será em estrutura de madeira meia tesoura, com cobertura de 
telha em fibrocimento, I=25% com fixação na estrutura do centro de eventos. 

 

18. COMPLEMENTOS EXTERNOS / ESTACIONAMENTO 

 

CORRIMÃO: 

18.1. O acesso ao estacionamento deverá contar com a instalação de guarda-
corpos e corrimãos, que devem respeitar as especificações das normas NBR 
9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008, permitindo a acessibilidade 
entre os ambientes.  

18.2. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes verticais 
espaçados a no máximo 1,20 cm, produzidos com tubos de 2”de diâmetro 
na parte superior e altura de 1,10m, fixado com chumbador mecânico. As 
calçadas e rampas de acesso serão executadas em concreto armado, 
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respeitando a inclinação vigente de acessibilidade. 

 

Calçadas 

18.3. As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de 
1ª qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, 
de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme. 

18.4. Após, executar caixaria, ferragem em concretar até que a espessura 
informada em projeto, de 6 cm de espessura, seguindo projeto específico. 

18.5. Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, será necessário proceder-
se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por 
material mais resistente. 

 

PLANTIO DE GRAMA 

18.6. Será executado no limite do calçamento em concreto, junção com os 
canteiros e confinado para plantio de grama em placas, para canalização de 
pedestres.  

18.7. A irrigação será feita manualmente através de pontos de torneiras locados 
no projeto de paisagismo.  

 

ESTACIONAMENTO 

18.8. O terreno deverá ser limpo e nivelado antes do início da execução do 
estacionamento. A camada superficial de vegetação deverá ser removida 
manualmente e depois compactada para receber a primeira camada de brita 
de 15 cm.  

18.9. Após a compactação desta com equipamentos vibratórios, deve-se espalhar 
uma camada de 4 centímetros de pó de pedra e compactar devidamente, até 
a garantia de estabilidade da mistura.  

18.10. Deverão ser respeitados os níveis previstos em projetos, bem como as áreas 
demarcadas para utilização do estacionamento. 

 

19. COMPLEMENTOS INTERNOS 

 

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO 

19.1. Nos sanitários serão executadas divisórias em granito polido branco Aurora, 
com espessura de 3cm, conforme indicado em projeto, em placas fixadas 
com assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco. 
Também serão fixadas divisórias de granito polido entre os mictórios dos 
banheiros masculino, além das bancadas das pias de todos os banheiros. 

 

REVESTIMENTO EM MADEIRA 

19.2. Revestimento em madeira conforme detalhe arquitetônico 3 do projeto, 
composto de madeira na textura cerejeira, a ser executado em detalhes no 
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palco, exatamente como informado. 

 

 

20. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

NORMAS TÉCNICAS  

20.1. O presente projeto foi elaborado segundo as recomendações das Normas 
Técnicas Brasileiras (ABNT) e o Código de Prevenção do Estado do Paraná. 

20.2. - Código de Segurança contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos, no âmbito 
do Estado do Paraná. 

 NPT 006 – Acesso de Viatura na Edificação e Áreas de Risco 

 NPT 008 – Resistência ao Fogo dos Elementos de Construção 

 NPT 009 – Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical 

 NPT 010 – Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento 

 NPT 011 – Saídas de Emergência 

 NPT 017 – Brigada de Incêndio 

 NPT 018 – Iluminação de Emergência 

 NPT 019 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

 NPT 020 – Sinalização de Emergência 

 NPT 021 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 

 NPT 022 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a 
Incêndio 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

20.3. Deverão ser utilizados profissionais idôneos e habilitados, com materiais 
tecnicamente indicados. A instalação será perfeitamente estanque e 
executada de maneira a permitir rápido, fácil e efetivo funcionamento. 

20.4. Foram utilizadas as seguintes nomenclaturas: 

 Esguicho Regulável: Peças destinadas a formar e a orientar o jato d’água 
nos hidrantes, com regulagem para diferentes tipos de jatos. 

 Hidrante: Ponto de tomada d’água, provido de registro de manobra e união 
tipo engate rápido de mangueira. 

 Mangueira: Conduto flexível fechado, acondicionado nos abrigos junto aos 
hidrantes. 

 União tipo engate d’água: Peça destinada ao acoplamento dos 
equipamentos por encaixe de 1/4 de volta. 

 Unidade extintora: Unidade padrão convencionada por um determinado 
agente extintor. 

20.5. As conexões, os registros e as válvulas e demais peças serão empregadas 
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de modo a não prejudicar o integral aproveitamento das canalizações e 
possuir resistência igual ou superior exigida para os tubos. 

20.6. O presente projeto foi desenvolvido segundo as recomendações das Normas 
Técnicas Brasileiras (ABNT) e o Código de Prevenção de Incêndios, 
seguindo as convenções apresentadas nas pranchas. 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS PREVISTOS: 

 Tubos de ferro galvanizado. 

 

OBSERVAÇÕES: 

20.7. Todo material empregado deverá ser analisado pelo instalador, para que o 
mesmo não seja usado com algum defeito de fabricação. 

20.8. Qualquer alteração na especificação dos materiais deverá ser comunicada 
ao projetista e ao proprietário. 

20.9. Toda tubulação e seus acessórios sujeitos a pressão de trabalho será 
testada hidrostaticamente com pressão mínima de 14,0 kgf/cm² pelo período 
mínimo de duas horas, com variação de pressão de no máximo 0,35 kgf/cm². 

20.10. Observar sinalização de parede para os extintores. 

20.11. Pintar as tubulações aparentes de incêndio de cor vermelha. 

20.12. As Tubulações enterradas de incêndio deverão ser revestidas com material 
anticorrosivo. 

 

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

20.13. CLASSIFICAÇÃO: 

 Grupo: F 

 Ocupação: Locais de reunião de público 

 Divisão: F - 5 

 Descrição: Cinemas, teatros e similares 

 Altura Risco: 8,90m 

 Tipo: IV – Edificação de Média Altura 

 Carga de incêndio: 600MJ/m² 

 Risco: Médio 

 Volume mínimo para reserva de incêndio: 12m³ 

 

20.14. EXIGÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO: 

 Acesso de Viaturas 

 Segurança Estrutural 



MEMORIAL DESCRITIVO 
CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS - CORONEL DOMINGOS SOARES 

27 de 46 

 Compartimentação Vertical 

 Controle de Materiais 

 Saída de Emergência 

 Brigada de incêndio 

 Iluminação de Emergência 

 Alarme de Incêndio 

 Sinalização de Emergência 

 Extintores 

 Hidrantes 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA: 

20.15. O sistema de combate preventivo de incêndio será por meio de água, com 
funcionamento sob comando, suplementado por extintores manuais. O 
sistema será por meio de hidrantes e consistirá de uma instalação hidráulica 
com funcionamento sob comando para o fluxo de água ao ponto de 
aplicação. O acionamento se dará por botoeira instalada junto a cada 
hidrante. 

 

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO 

20.16. Esta medida fora aplicada atendendo aos critérios da NPT 06, com o intuito 
de estabelecer as condições mínimas para o acesso de viaturas de 
bombeiros nas edificações e áreas de risco. 

20.17. Conforme a norma aplicada entende-se como via de acesso o arruamento 
trafegável para aproximação e operação dos veículos e equipamentos de 
emergência juntos às edificações ou áreas de risco. 

20.18. Características mínimas da via de acesso para viaturas: 

 Largura mínima de 6 m; 

 Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuídas em dois eixos; 

 O portão de acesso, se houver, deve ter largura mínima de 4,0m e altura 
mínima de 4,5m; 

 

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO 

20.19. Para esta medida fora aplicada atendendo os critérios da NPT 010 do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado da Paraná, com o intuito de estabelecer as 
condições a serem atendidas a fim de garantir controles de materiais de 
acabamento e de revestimento. 

20.20. Segundo a tabela do Anexo B, para estes tipos de edificações do grupo “F” 
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exige-se que os materiais de acabamento sejam: 

20.21. Para pisos: Classe I, II-A, III-A ou IV-A. 

20.22. Para paredes e divisórias: Classe I ou II-A. 

20.23. Para teto e forro: Classe I ou II-A 

 

SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 

20.24. Esta medida fora aplicada atendendo aos critérios da NPT 07 do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Paraná, com o intuito de estabelecer as 
condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de 
compartimentação que integram as edificações, quanto aos Tempos 
Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF) para que, em situação de 
incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para 
possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do 
Corpo de Bombeiros. 

20.25. Conforme os critérios estabelecidos pela tabela A da norma aplicada o tempo 
requerido de resistência ao fogo (TRRF) dos elementos estruturais e de 
compartimentação da edificação em questão é de 60 (sessenta) minutos. 

 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

20.26. A saída de emergência deve ser dimensionada de modo que a sua 
população possa abandonar a edificação, em caso de incêndio ou pânico, 
completamente protegida em sua integridade física, e permitir o acesso de 
guarnições de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas. A 
saída de emergência compreende aos acessos, rotas de saídas horizontais, 
escadas ou rampas e descargas. 

20.27. Além disso, as saídas de emergência são dimensionadas em função da 
população da edificação, a população de cada pavimento da edificação é 
calculada pelos coeficientes da Tabela da NPT 11, considerando sua 
ocupação. 

20.28. A largura das saídas de, isto é, dos acessos, escadas, descargas, é dada 
pela seguinte fórmula: 

20.29. N = P / C 

20.30. Onde, N = número de unidades de passagem, arredondado para número 
inteiro imediatamente superior; 

20.31. P = população, conforme coeficiente da Tabela 1 da NPT 11 e critérios do 
cálculo da população, e largura das saídas de emergência ; 

20.32. C = capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 1 da NPT 11. 

20.33. Para as saídas de emergência nos pavimentos, são exigidas escadas de 
acordo com a ocupação e a altura da edificação, conforme Tabela 2 da NPT 
11. Havendo a necessidade de acrescentar escadas, estas devem ser do 
mesmo tipo que a exigida pela Tabela 2. 

20.34. No caso de duas ou mais escadas de emergência, a distância de trajeto entre 
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as suas portas de acesso deve ser, no mínimo, de 10m, exceto quando o 
corredor de acesso possuir comprimento inferior a este valor. 

 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

20.35. O plano de emergência contra incêndio deverá contemplar, no mínimo, as 
informações detalhadas da edificação e os procedimentos básicos de 
emergência em caso de incêndio. As informações da edificação devem 
contemplar os seguintes aspectos: localização, construção, ocupação, 
população total e por setor, área e andar, característica de funcionamento, 
pessoas portadoras de necessidades especiais, riscos inerentes à atividade 
e os recursos humanos. 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

20.36. A composição da brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou 
setor leva em conta a população fixa, o grau de risco e os grupos/divisões 
de ocupação da planta. 

20.37. Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos critérios: 
permanecer na edificação durante seu turno de trabalho, experiência anterior 
como brigadista, experiência anterior como brigadista, possuir boa conduta 
física e boa saúde, possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser 
escolhidos preferencialmente os funcionários da área de utilidades, elétrica, 
hidráulica e manutenção geral, ter responsabilidade legal, ser alfabetizado. 

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

20.38. O presente memorial tem por finalidade ilustrar, esclarecer e recomendar o 
correto uso da iluminação de emergência, suas especificações e detalhes 
técnicos. 

20.39. Conjuntos de Blocos Autônomos:- As baterias para sistemas autônomos 
devem ser de chumbo-ácido selada ou níquel-cádmio, isenta de 
manutenção. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

20.40. A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deve 
ultrapassar 15 metros entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. 
Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos 
parâmetros da NBR 10898. Obs: Consideração para blocos autônomos 
convencionais. 

20.41. Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 (três) lux em locais 
planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 (cinco) lux em locais com 
desnível (escadas ou passagens com obstáculos); 

20.42. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, na vistoria, poderá exigir 
que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência 
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sejam certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação. 

20.43. Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentação do sistema 
de iluminação de emergência, bem como seus comandos devem ser 
instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, 
ventilado e que não ofereça risco de acidentes aos usuários. 

 

AUTONOMIA 

20.44. O sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos 
pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminamento 
desejado e cumprir o objetivo. O sistema não poderá ter uma autonomia 
menor que 1 h de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua 
luminosidade inicial. Em casos específicos, o tempo de funcionamento pode 
ser prolongado pelos órgãos competentes para cumprir com as exigências 
de segurança a serem atingidas. 

 

OBSERVAÇÃO 

20.45. Recomenda-se que em regiões com problemas de fornecimento de energia 
elétrica pela rede local, a autonomia mínima seja compatível com os 
períodos de falta de energia da concessionária. 

 

ALARME DE INCÊNDIO 

20.46. AS INSTALAÇÕES DE ALARME DEVEM OBEDECER A NBR 9441. 

20.47. O sistema de alarme deverá atender a NPT 19 do Corpo de Bombeiro:  

“Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede do sistema 
elétrico da edificação, e a auxiliar é constituída por baterias, nobreak ou gerador. 
Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores 
ou nobreak, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, 
sendo que no regime de alarme deve ser de, no mínimo, 15 minutos para 
suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para o 
abandono da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, também 
deve ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima.” 

 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

20.48. A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização 
complementar. A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que 
uma edificação deve apresentar, constituído por 4 categorias, de acordo com 
a sua função, sendo estas: proibido, alerta, orientação e salvamento e 
equipamentos. A sinalização complementar é o conjunto de sinalização 
composto por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização 
básica, porém das quais esta última não é dependente. 

20.49. As distâncias máximas de visibilidade das sinalizações são obtidas na 
Tabela A-2 da NPT 20. 
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EXTINTORES: 

20.50. Extintor com água pressurizada: é indicado para incêndios Classe A 
(madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral). A água age por 
resfriamento e abafamento, dependendo da maneira como é aplicada. 

20.51. Extintor com pó químico seco: é indicado para incêndio de Classe B (líquidos 
inflamáveis). Age por abafamento. 

20.52. Extintor com gás carbônico: é indicado para incêndios Classe C 
(equipamento elétrico energizado). 

20.53. Extintor com pó químico especial: é indicado para incêndios de Classe D 
(metais inflamáveis). Age por abafamento. 

20.54. Foram locados de acordo com o tipo de instalação da área, em local de fácil 
acesso, visando que o operador não percorra mais que 25,0 metros para 
alcançar alguma unidade. Foram considerados extintores de Pó Químico 
Seco (A:B:C) e de Gás Carbônico (B:C) para a Edificação. 

 

HIDRANTES: 

20.55. Foram locados de acordo com o tipo de instalações da área, em local de fácil 
acesso, visando que os hidrantes instalados devem ser suficientes para 
possibilitar que qualquer ponto da área protegida seja alcançado pelo jato de 
água, e a distância máxima de afastamento dos hidrantes dos pontos de 
acesso externos ou escadas de acesso não excedesse a 5,0 metros. 

20.56. O sistema de hidrantes será composto por bomba principal acionada através 
de botoeira. 

20.57. Deverá ser instalada a bomba especificada em projeto. Eventual alteração 
deverá ter aceite do projetista e aprovação no Corpo de Bombeiros, visto 
que tanto o subdimensionamento ou o superdimensionamento da bomba 
são prejudiciais ao funcionamento do sistema de hidrantes. 

20.58. Em caso de incêndio, a primeira medida a ser tomada pelo Corpo de 
Bombeiros é desligar o disjuntor geral. Portanto, para garantir o 
funcionamento da bomba de incêndio, foi projetado um circuito independente 
derivado de um Quadro de Força (Emergência) para atendê-la. 

 

21. HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA FRIA/ESGOTO) 

21.1. Apresentar as condições gerais de funcionamento e especificação de 
materiais das Instalações Hidrossanitárias e Sistema Final de Esgoto do 
Centro de Eventos de Coronel Domingos Soares, contemplando as 
Instalações Prediais de Água Fria, Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial.  

 

GENERALIDADES E NORMAS UTILIZADAS 

21.2. Os projetos foram desenvolvidos em consonância com o projeto de 
arquitetura fornecido e de acordo com as normas vigentes da ABNT e CPRH, 
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a seguir enumeradas:  

 NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria;  

 NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgotos Sanitários;  

 NBR 7229 - Construção e Instalação de Fossa Séptica e Efluentes.  

 

DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

ABASTECIMENTO INTERNO DE ÁGUA FRIA:  

21.3. Para o abastecimento interno, será construído um sistema de reservação 
para suprir os dias sem abastecimento. Esta reserva será composta por 4 
(quatro) Caixas D´água superiores, sendo três com capacidade de 1.000 
litros cada, e uma com capacidade de 500L.  

21.4. O abastecimento desta caixas será através de ramal de entrada que liga a 
rede pública existente, com diâmetro de 25mm e abastecerá através de 
recalque as Caixas d´água superiores.  

21.5. A partir destas caixas d´água, através do Barrilete, Colunas de Distribuição 
e Ramais de Distribuição deverá ser abastecido todo o Centro de Eventos.  

21.6. Os ramais e sub-ramais que atendem os ambientes com pontos de água 
serão embutidos no piso ou paredes.  

21.7. REDE INTERNA E SISTEMA FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO:  

21.8. Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga e de 
esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados até o local de 
tratamento composto de uma Fossa Séptica e um Tanque Séptico 
(Sumidouro).  

21.9. Os ramais de esgoto, de descarga dos WC´s e ambientes com pontos de 
esgoto serão encaminhados diretamente para as caixas de inspeção de 
esgoto (CI.EG).  

21.10. Os ramais de esgoto de todos os boxes e bares serão encaminhados para 
caixa de gordura (CX.G) e posteriormente à caixas de inspeção de esgoto.  

 

ÁGUA FRIA: COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS, SUB-RAMAIS E 
SISTEMA DE RECALQUE 

21.11. Tubos e conexões: As tubulações e conexões deverão ser de mesma marca, 
em PVC rígido soldáveis, de fabricação TIGRE ou SIMILAR. Conforme 
projeto Hidrossanitário. 

21.12. Registros de gaveta: Os registros de comando das Colunas de Distribuição 
e sistema de sucção e recalque deverão ser do tipo bruto, de gaveta, modelo 
DECA, DOCOL ou SIMILAR. Conforme projeto Hidrossanitário. 

21.13. Coluna de distribuição: Os trechos compreendidos da derivação da caixa 
d’água até os registros de comando no interior dos WC´s e ambientes com 
pontos de água deverão ser com tubulações e conexões de mesma marca, 
em PVC rígido soldáveis, de fabricação TIGRE ou SIMILAR. Conforme 
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projeto Hidrossanitário. 

21.14. Ramais e sub-ramais: Os trechos compreendidos dos registros de comando 
até as devidas peças de utilização deverão ser com tubulação e conexões 
de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação TIGRE ou 
SIMILAR. Conforme projeto Hidrossanitário. 

21.15. Peças de Utilização: 

 Louças e metais: Obedecerão as especificações do Projeto de Arquitetura.  

 Registro de gaveta: Serão de fabricação DECA, DOCOL ou SIMILAR. 
Conforme projeto Hidrossanitário. 

 

ESGOTO: RAMAIS DE DESCARGA, RAMAIS DE ESGOTO, TUBOS 
VENTILADORES, SUB-COLETORES E COLETORES DE ESGOTO 

21.16. Tubos e conexões: As tubulações indicadas em PVC, deverão ser com tubos 
e conexões de mesma marca, rígido, com juntas soldáveis, na linha esgoto 
predial, de fabricação TIGRE ou SIMILAR. Conforme projeto Hidrossanitário. 

21.17. Caixa de gordura: Deverão ser com anéis pré-moldados de concreto armado, 
laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com 
argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensões internas de acordo o 
projeto. Conforme projeto Hidrossanitário. 

21.18. Caixas de inspeção: Deverão ser com tampa e anéis pré-moldados de 
concreto armado, com dimensões conforme projeto Hidrossanitário.m 

21.19. Acessórios: 

 Sifões: Os sifões utilizados nos lavatórios e pias deverão ser do tipo com 
copo em PVC rígido. Conforme projeto Hidrossanitário. 

 Caixas sifonadas: As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da água de 
piso nos WC’s e interligação de eventuais peças, deverão ser de PVC rígido, 
fabricação TIGRE com porta grelha e grelha redondos em aço inoxidável, 
nas bitolas indicadas no projeto, ou similar.  

21.20. Sistema Final de Esgoto Sanitário: O sistema será composto por Fossa 
Séptica e Tanque Séptico (Sumidouro), conforme projeto Hidrossanitário..  

 Fossa Séptica: São tanques sépticos de câmaras fechadas com a finalidade 
de deter os despejos domésticos, por um período de tempo estabelecido, de 
modo a permitir a decantação dos sólidos e retenção do material graxo 
contido nos esgotos transformando-os bioquimicamente em substâncias 
mais simples e estáveis. O esgoto é retido na fossa por um período de 12 
horas (para contribuições maiores que 9.000 litros) e simultaneamente a 
retenção, processa-se uma sedimentação de 60 a 70% dos sólidos em 
suspensão contidos nos esgotos, formando-se o lodo. Parte dos sólidos não 
decantados, formados por óleos, graxas, gorduras e outros materiais 
misturados com gases é retida na superfície livre do líquido no interior do 
tanque, denominado de escuma. Tanto o lodo como a escuma são digeridos 
por bactérias anaeróbias, provocando uma destruição total ou parcial de 
organismos patogênicos, nesta digestão observa-se uma acentuada 
redução de volume dos sólidos retidos. As dimensões da fossa são 
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mostradas no projeto do Sistema Final de Esgoto.  

 Tanque Séptico ou Sumidouro: Também conhecidos como poços 
absorventes ou fossas absorventes, são escavações feitas no terreno para 
disposição final do efluente de tanque séptico, que se infiltram no solo pela 
área vertical das paredes e pelo fundo do poço.  

21.21. Para a construção operação e manutenção da fossa e dos Sumidouros, 
deverá ser seguido às especificações e recomendações do Manual Técnico 
do CPRH e NBR 7229.  

 

 

 

22. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

FUNÇÃO 

22.1. A tubulação de águas pluviais é um sistema destinadas a recolher águas de 
precipitação pluviométrica (chuva), através de calhas, coberturas e 
tubulações para conduzi-las até a parte inferior do edifício e destinação final. 

 

CONDUTORES VERTICAIS 

22.2. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais 
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e 
conduzi-las até a parte inferior do edifício, então foram dimensionados 
condutores verticais com diâmetro nominal de 150 mm e que foram 
colocadas internamente no edifício. 

 

CONDUTORES HORIZONTAIS 

22.3. Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou 
tubulações horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até 
locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram dimensionados 
condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 150 mm. A 
ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho 
de 90°, com caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal 
enterrado. 

 

CAIXA DE INSPEÇÃO E DE AREIA 

22.4. Sempre que houver uma mudança de direção em uma rede, quando 
localizada no terreno, haverá necessidade de colocação de uma caixa de 
inspeção com grelha, e quando há possibilidade da entrada de terra nas 
grelhas das caixas de inspeção, estas serão construídas de forma a reter a 
terra ou areia, impedindo o carreamento para dentro da tubulação, e por isto 
são chamadas de “caixa de areia”. 

22.5. Foram previstas caixas de inspeção e de areia que poderão ser em 
alvenaria, além de uma caixa de passagem, lembrando que serão locadas 
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no pavimento térreo e serão encaminhadas para a galeria pluvial através dos 
condutores horizontais. 

 

 

23. SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O SPDA:  

23.1. A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas projetado, segue alguns esclarecimentos do 
mesmo:  

 A descarga elétrica atmosférica (raio), é um fenômeno da natureza 
absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação as suas 
características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), 
como em relação aos efeitos destruidores, decorrentes de sua incidência 
sobre as edificações.  

 Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma 
descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, 
sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções 
internacionalmente aplicadas, buscam tão somente minimizar os efeitos 
destruidores, a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e 
condução segura da descarga para terra.  

 A implantação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA), é normalizada internacionalmente pela IEC 
(International Eletrotecnical Comission), e em cada país por entidades 
próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra). 
Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas, 
podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta 
eficiência nunca atingirá os 100%, estando, mesmo estas instalações, 
sujeitas às falhas de proteção. As mais comuns são a destruição de 
pequenos trechos do revestimento das fachadas, ou de quinas da 
edificação.  

23.2. Considerações sobre a NR 10: Conforme os itens 10.2.3 e 10.2.4 da Norma 
Regulamentadora NR 10 do Ministério do Trabalho, as empresas acima de 
75 kW de carga instalada, estão obrigadas a manter esquemas unifilares, 
atualizados, das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as 
especificações do sistema de aterramento e documentos das inspeções e 
medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e 
aterramento elétrico.  

23.3. Em virtude da arquitetura e dos elementos que compõem a edificação, 
utilizou-se o método “Gaiola de Faraday”. O modelo Faraday consiste na 
instalação de duas malhas de proteção. Uma malha é instalada sobre a 
cobertura, com barras de alumínio sobre o telhado, ou interligada ao 
telhado se este for metálico - formando o sistema de captação aéreo; e 
outra que circunda o perímetro da edificação ou estando do lado de dentro 
da edificação quando esta ocupa a extrema do lote enterrada no solo, com 
profundidade mínima de 60 cm e afastada das fundações no mínimo de 
1,00m, formando o anel de proteção na terra. O Sistema projetado garante 
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a proteção à vida.  

23.4. Captação do SPDA - Gaiola de Faraday:  

 Tem a função de receber as descargas que incidam sobre o topo da 
edificação e distribuí-las pelas descidas.  

 A malha de cobertura deverá ser utilizada como captação de descargas 
atmosféricas, com cabos de cobre NU 35mm² junto as platibandas, e a 
própria estrutura e telhado quando metálicos, enquadrando no nível de 
proteção II. Nos principais pontos de captação serão utilizados terminais 
aéreos, a fim de amenizar o impacto inicial da descarga atmosférica 
diretamente na edificação.  

 A malha superior e todos os objetos metálicos chamados de captores 
naturais na cobertura da edificação deverão ser conectados às descidas. 
Estes captores podem ser: antenas, sinalizadores, rufos metálicos, etc.  

 Os terminais aéreos (TA) deverão ter base de duas furações para fixação 
sobre as barras chatas, com altura de 60cm sendo em barra chata de 
alumínio 70mm².  

23.5. IMPORTANTE: 

 Onde for fixadas as presilhas ou bases dos caatores, deverá ser feita 
impermeabilização na telha ou rufo. Contratar empresa especializada em 
impermeabilização para executar este serviço. 

 

23.6. DESCIDAS: 

23.6.1. A interligação da malha captora com a malha de aterramento deverá ser 
efetuada através das ligações indicadas em projeto, sendo proibida a 
substituição de solda exotérmica por sistema de ligação por prensa cabos. 

23.6.2. É fundamental a utilização de parafusos de liga inoxidável para fixação das 
barras chatas de alumínio, tendo em vista que a fixação com parafusos 
constituídos de outros materiais potencializa a corrosão reduzindo a vida 
útil da instalação e seu funcionamento. 

 

23.7. ATERRAMENTO 

23.7.1. Tem a função de receber as correntes elétricas da descida e os potenciais 
do solo, minimizando as tensões de passo.  

23.7.2. O sistema de aterramento será composto por uma com cabo de cobre nu 
#50mm² embutidas no solo. As principais características desta malha 
deverão atender ao seguinte:  

 Em cada descida e nas mudanças de direção da malha de aterramento 
será instalada uma haste de aterramento (com exceção de mudança de 
direção pré-existente);  

 Os eletrodos (hastes e cabos) deverão ficar afastados das fundações das 
edificações no mínimo 100cm;  

 As hastes de aterramento deverão ser fixadas a malha de aterramento com 
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conector reforçado em bronze (se houver a previsão de haste em projeto); 

 Caso não seja alcançada a resistência permitida, deverá ser aumentado o 
número de hastes; 

 A malha de aterramento deverá ser interligada ao aterramento da rede 
elétrica através de cabo de cobre na bitola 50mm² Cu Nu, equalizando o 
equipotencial no BEP; 

 Dimensionamento conforme NBR5419, tabela de bitola de condutores; 

 Todas as conexões de aterramento deverão ser feitas através de soldas 
exotérmicas. 

 Deverá ser feito a equipotencialização de todos os aterramentos, tais como 
tubulações metálicas, aterramento do SPDA, aterramento da eletricidade, 
aterramento da telefonia, etc. nas caixas de equipotencialização; 

 A resistência de terra em qualquer época do ano não poderá ser superior a 
10 OHMS. 

 

23.8. LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL (EQUIPOTENCIALIZAÇÃO)  

23.8.1. Todas as partes metálicas não energizadas tais como tubulações de 
incêndio, gases, e demais componentes deverão ter uma ligação 
equipotencial a terra.  

23.8.2. Ligações equipotenciais devem ser executadas para o sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas conforme os requisitos desta Norma e da 
ABNT NBR IEC 60079- além dos requisitos específicos de 
equipotencialização.  

 

23.9. INSTALAÇÃO DO SPDA  

23.9.1. A instalação deverá ser executada por empresa especializada, cadastrada 
no CREA e que emita a ART junto ao CREA local.  

23.9.2. A execução da obra sem obedecer aos projetos isenta o projetista de sua 
responsabilidade.  

23.9.3. Para a obtenção de um resultado efetivamente satisfatório, no que se refere 
à qualidade, confiabilidade e preservação dos requisitos técnicos 
desejáveis, para as instalações projetadas, a empresa instaladora deverá 
seguir as orientações deste projeto.  

 

23.10. QUALIDADE DOS MATERIAIS  

23.10.1. Na especificação dos materiais deste projeto, foram considerados 
materiais de boa qualidade, para atender às exigências estabelecidas pela 
norma NBR 5419 da ABNT e aumentar a vida útil do sistema.  

23.10.2. Durante a instalação do SPDA não poderá ocorrer contatos entre 
condutores de cobre e outros metais, para se evitar corrosão galvânica.  

23.10.3. São proibidos materiais ferrosos galvanizados eletroliticamente, 
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devendo estes serem galvanizados a fogo.  

23.10.4. Parafusos, porcas e arruelas de fixação, deverão ser em aço inox.  

23.10.5. Os demais materiais, deverão ser constituídos em cobre, bronze, 
latão ou banhados de cobre, obedecendo à norma NBR 5419 da ABNT, 
conforme especificação dos materiais anexa a este documento. Vale a 
pena ressaltar que a qualidade dos materiais empregados na instalação 
está diretamente vinculada à eficiência da instalação. Assim, os materiais 
empregados devem seguir fielmente às características técnicas descritas 
neste projeto.  

 

23.11. MANUTENÇÃO DO SPDA  

23.11.1. O SPDA deverá receber manutenção anual ou quando apresentar 
indícios de que foi atingido por uma descarga atmosférica.  

23.11.2. O responsável pela manutenção anual do SPDA deverá emitir a ART, 
anotação de responsabilidade técnica da manutenção do SPDA.  

 

 

23.12. REQUISITOS DA NBR 5419-3/2015 DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO DE UM SPDA  

23.12.1. Seguem os itens a serem seguidos conforme NBR 5419 (Item 7 da 
NBR 5419).  

7 Manutenção, inspeção e documentação de um SPDA 
7.1 Geral  
A eficácia de qualquer SPDA depende da sua instalação, manutenção e 
métodos de ensaio utilizados. 
Inspeções, ensaios e manutenção não podem ser realizados durante a 
ameaça de tempestades.  
7.2 Aplicação das inspeções  
O objetivo das inspeções é assegurar que:  
a) o SPDA esteja de acordo com projeto baseado nesta Norma;  
b) todos os componentes do SPDA estão em boas condições e são 
capazes de cumprir suas funções; que não apresentem corrosão, e 
atendam às suas respectivas normas;  
c) qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais 
previstas em projeto além de novas tubulações metálicas, linhas de energia 
e sinal que adentrem a estrutura e que estejam incorporados ao SPDA 
externo e interno se enquadrem nesta Norma.  
7.3 Ordem das inspeções  
7.3.1 Inspeções devem ser feitas de acordo com 7.2, como a seguir:  
a) durante a construção da estrutura;  
b) após a instalação do SPDA, no momento da emissão do documento “as 
built”;  
c) após alterações ou reparos, ou quando houver suspeita de que a 
estrutura foi atingida por uma descarga atmosférica;  
d) inspeção visual semestral apontando eventuais pontos deteriorados no 
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sistema;  
e) periodicamente, realizada por profissional habilitado e capacitado a 
exercer esta atividade, com emissão de documentação pertinente, em 
intervalos determinados, assim relacionados:  
—— um ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em 
locais expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, 
ambientes industriais com atmosfera agressiva etc.), ou ainda estruturas 
pertencentes a fornecedores de serviços considerados essenciais (energia, 
água, sinais etc.);  
—— três anos, para as demais estruturas.  
7.3.2 Durante as inspeções periódicas, é particularmente importante checar 
os seguintes itens:  
a) deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e 
conexões;  
b) condição das equipotencializações;  
c) corrosão dos eletrodos de aterramento;  
d) verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de 
aterramento para os subsistemas de aterramento não naturais.  
Por analogia, parte do procedimento do ensaio para medição de 
continuidade elétrica das armaduras pode ser aplicada aos condutores do 
subsistema de aterramento do SPDA a fim de comprovar a continuidade 
elétrica dos trechos sob ensaio, o que fornece parâmetros para 
determinação da integridade física do eletrodo de aterramento e suas 
conexões. Neste caso, os valores de validação devem ser compatíveis com 
parâmetros relacionados ao tipo de material usado (resistividade do 
condutor relacionada ao comprimento do trecho ensaiado).  
NOTA: Na medição de continuidade elétrica, é desejável a utilização de 
equipamentos que tenham sua construção baseada em esquemas a quatro 
fios (dois para injeção de corrente e dois para medir a diferença de 
potencial), tipo ponte, por exemplo, micro-ohmímetros.  
Não podem ser utilizados multímetros na função de ohmímetro.  
7.4 Manutenção  
7.4.1 A regularidade das inspeções é condição fundamental para a 
confiabilidade de um SPDA. 
O responsável pela estrutura deve ser informado de todas as 
irregularidades observadas por meio de relatório técnico emitido após cada 
inspeção periódica. Cabe ao profissional emitente da documentação 
recomendar, baseado nos danos encontrados, o prazo de manutenção no 
sistema, que pode variar desde “imediato” a “item de manutenção 
preventiva”.  
7.5 Documentação  
7.5.1 A seguinte documentação técnica deve ser mantida no local, ou em 
poder dos responsáveis pela manutenção do SPDA:  
a) verificação da necessidade do SPDA (externo e interno), além da 
seleção do respectivo nível de proteção para a estrutura, por meio de um 
relatório de uma análise de risco;  
b) desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as 
posições de todos os componentes do SPDA externo e interno;  
c) quando aplicável, os dados sobre a natureza e a resistividade do solo; 
constando detalhes relativos à estratificação do solo, ou seja, o número de 
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camadas, a espessura e o valor da resistividade de cada uma;  
d) registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras 
medidas tomadas em relação a prevenção contra as tensões de toque e 
passo. Verificação da integridade física do eletrodo (continuidade elétrica 
dos condutores) e se o emprego de medidas adicionais no local foi 
necessário para mitigar tais fenômenos (acréscimo de materiais isolantes, 
afastamento do local etc.), descrevendo-o. (ABNT, 2015, p.28-p.29).  

 

23.13. VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

23.13.1. Após o término da obra e antes do início do funcionamento das 
instalações, o executor deverá realizar a verificação final das instalações 
elétricas conforme a NBR 5410 (Item 7) e a NBR 13534 (Item 7).  

7 Verificação final  
7.1 Prescrições gerais  
7.1.1 Qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação 
existente deve ser inspecionada e ensaiada, durante a execução e/ou 
quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma 
a se verificar a conformidade com as prescrições desta Norma.  
7.1.2 A documentação da instalação requerida em 6.1.8 deve ser fornecida 
ao pessoal encarregado da verificação. Essa documentação, como 
especificado em 6.1.8.2, deve refletir a instalação “como construída” (“as 
built”).  
7.1.3 Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas 
precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à 
propriedade e aos equipamentos instalados.  
7.1.4 Em caso de ampliação ou reforma, deve ser verificado também se ela 
não compromete a segurança da instalação existente.  
7.1.5 As verificações devem ser realizadas por profissionais qualificados, 
com experiência e competência em inspeções. As verificações e seus 
resultados devem ser documentados em um relatório.  
7.2 Inspeção visual  
7.2.1 A inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada 
normalmente com a instalação desenergizada.   
7.2.2 A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que 
constituem a instalação fixa permanente:  
a) são conforme as normas aplicáveis;  
NOTA Isto pode ser verificado por marca de conformidade, certificação ou 
informação declarada pelo fornecedor.  
b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com esta 
Norma;  
c) não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu 
funcionamento adequado e a segurança.  
7.2.3 A inspeção visual deve incluir no mínimo a verificação dos seguintes 
pontos:  
a) medidas de proteção contra choques elétricos, conforme 5.1;  
b) medidas de proteção contra efeitos térmicos, conforme 5.2;  
c) seleção e instalação das linhas elétricas, conforme 6.2;  
d) seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção, conforme 6.3;  
e) presença dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequação 
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e localização, conforme 5.6 e 6.3;  
f) adequação dos componentes e das medidas de proteção às condições 
de influências externas existentes, conforme 5.2.2, 6.1.3.2, 6.2.4, seção 9 
e anexo C;  
g) identificações dos componentes, conforme 6.1.5;  
h) presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas;  
i) execução das conexões, conforme 6.2.8;  
j) acessibilidade, conforme 4.1.10 e 6.1.4.  
7.3 Ensaios  
7.3.1 Prescrições gerais  
7.3.1.1 Os seguintes ensaios devem ser realizados, quando pertinentes, e, 
preferivelmente, na sequência apresentada:  
a) continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações 
principal e suplementares (7.3.2);  
b) resistência de isolamento da instalação elétrica (7.3.3);  
c) resistência de isolamento das partes da instalação objeto de SELV, 
PELV ou separação elétrica (7.3.4);  
d) seccionamento automático da alimentação (7.3.5);  
e) ensaio de tensão aplicada (7.3.6);  
f) ensaios de funcionamento (7.3.7).  
7.3.1.2 No caso de não-conformidade, o ensaio deve ser repetido, após a 
correção do problema, bem como todos os ensaios precedentes que 
possam ter sido influenciados.  
7.3.1.3 Os métodos de ensaio aqui descritos devem ser vistos como 
métodos de referência. Isso significa que outros métodos podem ser 
utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados não menos 
confiáveis.  
7.3.2 Continuidade dos condutores de proteção, incluindo as 
equipotencializações principal e suplementares  
Um ensaio de continuidade deve ser realizado. Recomenda-se que ele seja 
efetuado com fonte de tensão apresentando tensão em vazio entre 4 V e 
24 V, em corrente contínua ou alternada, e com uma corrente de ensaio de 
no mínimo 0,2 A.  
7.3.3 Resistência de isolamento da instalação   
7.3.3.1 A resistência de isolamento deve ser medida:  
a) entre os condutores vivos, tomados dois a dois; e  
b) entre cada condutor vivo e terra.  
NOTAS  
1 Na prática, a medição de que trata a alínea a) só é possível antes da 
conexão dos equipamentos de utilização.  
2 Nos esquemas TN-C o condutor PEN é considerado parte da terra.  
3 Durante a medição de que trata a alínea b), os condutores de fase e o 
condutor neutro podem ser interligados.  
7.3.3.2 A resistência de isolamento, medida com a tensão de ensaio 
pertinente indicada na tabela 60, é considerada satisfatória se o valor 
medido no circuito sob ensaio, com os equipamentos de utilização 
desconectados, for igual ou superior aos valores mínimos especificados na 
mesma tabela.  
Tabela 60 - Valores mínimos de resistência de isolamento  
7.3.3.3 As medições devem ser realizadas com corrente contínua. O 
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equipamento de ensaio deve ser capaz de fornecer a tensão de ensaio 
especificada na tabela 60 com uma corrente de 1 mA.  
7.3.3.4 Quando o circuito incluir dispositivos eletrônicos, o ensaio deve se 
limitar apenas à medição entre a terra, de um lado, e a todos os demais 
condutores interligados, de outro.  
NOTA Esta precaução é necessária para evitar danos aos dispositivos 
eletrônicos.  
7.3.4 Resistência de isolamento aplicável a SELV, PELV e separação 
elétrica  
A isolação básica e a separação de proteção implícitas no uso de SELV ou 
PELV (conforme 5.1.2.5) e no uso da separação elétrica individual 
(conforme 5.1.2.4) devem ser verificadas por medição da resistência de 
isolamento. Os valores de resistência de isolamento obtidos devem ser 
iguais ou superiores aos valores mínimos especificados na tabela 60.  
NOTA A medição deve ser efetuada, sempre que possível, com os 
equipamentos de utilização conectados.  
7.3.5 Verificação das condições de proteção por equipotencialização e 
seccionamento automático da alimentação  
NOTA Para efeito das providências aqui especificadas, assume-se que a 
continuidade dos condutores de proteção já tenha sido verificada, conforme 
7.3.2.  
7.3.5.1 Esquemas TN 
 
A conformidade com 5.1.2.2.4.2-d) deve ser verificada por:  
a) medição da impedância do percurso da corrente de falta (ver 7.3.5.5); e  
b) verificação das características do dispositivo de proteção associado 
(inspeção visual e, para dispositivos DR, ensaio).  
NOTAS  
1 A medição indicada na alínea a) pode ser substituída pela medição da 
resistência dos condutores de proteção (ver anexo L). Mas tanto a medição 
da impedância do percurso da corrente de falta quanto a medição da 
resistência dos condutores de proteção podem ser dispensadas se os 
cálculos da impedância do percurso da corrente de falta ou da resistência 
dos condutores de proteção forem disponíveis e a disposição da instalação 
for tal que permita a verificação do comprimento e da seção dos 
condutores.  
2 Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR.  
 
7.3.5.2 Esquemas TT  
A conformidade com os requisitos de 5.1.2.2.4.3-b) deve ser verificada por:  
a) medição da resistência de aterramento das massas da instalação (ver 
7.3.5.4); e  
b) inspeção visual e ensaio dos dispositivos DR.  
NOTA Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR.  
 
7.3.5.3 Esquemas IT  
Nos esquemas IT, a verificação da proteção por equipotencialização e 
seccionamento automático da alimentação deve abranger:  
a) a corrente de primeira falta, conforme 7.3.5.3.1; e  
b) o atendimento às prescrições referentes à situação de dupla falta, 
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conforme 7.3.5.3.2.  
7.3.5.3.1 A verificação da corrente de primeira falta deve ser por cálculo ou 
medição.  
NOTAS  
1 Essa verificação não é necessária se todas as massas da instalação 
estiverem ligadas ao eletrodo de aterramento da alimentação (o que 
pressupõe alimentação aterrada por meio de impedância).  
2 A medição, em particular, torna-se necessária apenas quando não for 
possível o cálculo, devido ao desconhecimento dos parâmetros envolvidos. 
Na realização da medição, devem ser tomadas precauções para evitar os 
perigos decorrentes de uma dupla falta.  
 
7.3.5.3.2 A verificação das condições de proteção em caso de dupla falta 
comporta duas possibilidades:  
a) quando a situação do aterramento das massas for tal que a ocorrência 
de uma segunda falta resulte em situação análoga à do esquema TN, as 
verificações a serem efetuadas são aquelas descritas nas alíneas a) e b) 
de 7.3.5.1, devendo o resultado ser conforme 5.1.2.2.4.4-e);  
b) quando a situação do aterramento das massas for tal que a ocorrência 
de uma segunda falta resulte em situação análoga à do esquema TT, as 
verificações a serem efetuadas são aquelas descritas em 7.3.5.2.  
NOTAS 1 As condições do aterramento das massas de um esquema IT, 
que o tornam, conforme o caso, análogo a um TN ou a um TT em situação 
de dupla falta, encontram-se descritas em 5.1.2.2.4.4-e).  
2 A medição da impedância do percurso da corrente de falta, num esquema 
IT, requer o curto-circuitamento temporário do ponto neutro da alimentação 
com o condutor de proteção  
.  
7.3.5.4 Medição da resistência de aterramento  
A medição da resistência de aterramento, quando prescrita, deve ser 
realizada com corrente alternada, podendo ser usado um dos dois métodos 
descritos no anexo J.  
NOTA Quando for inviável a medição da resistência de aterramento, 
usando-se métodos como os descritos no anexo J, face a dificuldades 
práticas na constituição dos eletrodos auxiliares (caso de centros urbanos, 
por exemplo), a verificação desse ponto, em esquemas TT, pode ser 
substituída pela medição da impedância (ou resistência) do percurso da 
corrente de falta, que representa, nesse caso, uma alternativa mais 
conservadora.  
7.3.5.5 Medição da impedância do percurso da corrente de falta  
7.3.5.5.1 A medição da impedância do percurso da corrente de falta deve 
ser realizada à frequência nominal do circuito.  
NOTA O anexo K descreve um método para a medição da impedância do 
percurso da corrente de falta.  
7.3.5.5.2 A impedância medida deve estar em conformidade:  
a) no caso de esquemas TN, com a alínea d) de 5.1.2.2.4.2; ou  
b) no caso de esquemas IT, com a segunda subalínea de 5.1.2.2.4.4-e).  
NOTA Quando a impedância do percurso da corrente de falta puder ser 
influenciada significativamente pelo próprio valor da corrente de falta, os 
dados disponíveis a respeito, resultantes de medições realizadas por 
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fabricantes ou laboratórios, devem ser levados em conta. Isto se aplica, em 
particular, a linhas pré-fabricadas, eletrodutos metálicos e cabos com 
cobertura metálica.  
7.3.5.6 Verificação da efetividade de equipotencializações suplementares  
Quando os resultados das verificações requeridas em 7.3.5.1, 7.3.5.2 ou 
7.3.5.3, dependendo do esquema de aterramento, forem insatisfatórios ou 
duvidosos e for provida uma equipotencialização suplementar como 
medida compensatória, a efetividade dessa equipotencialização deve ser 
verificada como especificado em 5.1.3.1.3.  
7.3.6 Ensaio de tensão aplicada  
7.3.6.1 Este ensaio deve ser realizado em montagens ou conjuntos 
executados ou modificados no local da instalação.  
NOTA O anexo M descreve um método de ensaio de tensão aplicada.  
7.3.6.2 O ensaio de tensão aplicada deve ser realizado em todos os casos 
previstos nesta Norma, sendo o valor da tensão de ensaio aquele indicado 
nas normas aplicáveis ao conjunto ou montagem, como se fosse um 
produto pronto de fábrica. Na ausência de Norma Brasileira e IEC, as 
tensões de ensaio devem ser as indicadas na tabela 61, para o circuito 
principal e para os circuitos de comando e auxiliares. Quando não 
especificado diferentemente, nesta Norma, a tensão de ensaio deve ser 
aplicada durante 1 min. Durante o ensaio não devem ocorrer arcos nem 
disrupções.  
Tabela 61 - Ensaio de tensão aplicada - Valores da tensão de ensaio (V)  
7.3.7 Ensaios de funcionamento  
7.3.7.1 Montagens tais como quadros elétricos, acionamentos, controles, 
intertravamentos, comandos etc. devem ser submetidas a um ensaio de 
funcionamento para verificar se o conjunto se encontra corretamente 
montado, ajustado e instalado em conformidade com esta Norma.  
7.3.7.2 Os dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de 
funcionamento, se necessário, para verificar se estão corretamente 
instalados e ajustados.  
NOTA Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR. (ABNT, 
2005, p.163-p.168).  

 

23.13.2. A seguir, o disposto no Item 7 da NBR 13534.  

7.101 As datas e os resultados de cada verificação devem ser registrados.  
7.102 Além das prescrições contidas na Seção 7 da ABNT NBR 5410:2004, 
as instalações cobertas por esta Norma devem ser submetidas as 
verificações a) a e) a seguir. As verificações devem ser realizadas antes da 
colocação ou recolocação em serviço da instalação, isto é, após implantada 
e após qualquer alteração ou reparo:  
a) ensaio funcional dos dispositivos supervisores de isolamento (DSI) de 
esquemas IT médicos e dos sistemas de alarme acústico etou visual;  
b) medições para verificar se a equipotencialização suplementar atende 
aos requisitos 5.1.3.1.101 e 5.1.3.1.102;  
c) verificação da conformidade da equipotencialização suplementar com as 
exigências de 5.1.2.1.103;  
d) verificação da conformidade com as regras de 6.6.6, relativas aos 
serviços de segurança;  



MEMORIAL DESCRITIVO 
CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS - CORONEL DOMINGOS SOARES 

45 de 46 

e) medições da corrente de fuga no circuito secundário e no invólucro dos 
transformadores do esquema IT médico. (ABNT, 2008, p.13)  

 

24. SERVIÇOS FINAIS 

24.1. A contratada de verá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 
conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento 
perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços 
públicos (água, esgoto, luz e telefone). Todo o entulho deverá ser removido 
do terreno da obra pela contratada. 

24.2. Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os 
pisos cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e 
ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser 
removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção 
mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor. 

24.3. Os revestimentos cerâmicos serão inicialmente limpos com pano seco; 
salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina; 
lavagem final com água em abundância 

24.4. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja, removedor e água. 

24.5. Os pisos cimentados serão lavados, enquanto que salpicos e aderências 
serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a 
lavagem com água. 

24.6. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os 
metais deverão ser limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido 
muriático nos metais e aparelhos sanitários. 

24.7. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com 
removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 

24.8. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a 
executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela 
Fiscalização. 

24.9. Reparados, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos, às suas 
expensas, no total ou em parte, as partes do objeto do contrato em que se 
constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, sendo ainda responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros; 

24.10. Lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificações 
técnicas e orientações dos fabricantes, todos os elementos e materiais 
utilizados 

 

25. HABITE-SE E “AS BUILT” 

25.1. Ao final dos serviços deverá a CONTRATADA requerer à Prefeitura do 
Município, o Habite-se, assim como junto ao INSS, a CNO – Certidão 
Negativa de Obras, e os demais documentos necessários para a 



MEMORIAL DESCRITIVO 
CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS - CORONEL DOMINGOS SOARES 

46 de 46 

regularização da obra. 

25.2. Antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA deverá apresentar o 
respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao 
seguinte roteiro:   

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 
os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos 
deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do 
selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).   

2º) caderno contendo as retificações e complementações das 
Discriminações Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às 
alterações introduzidas nas plantas. 

25.3. O “as built” de contemplar todas as instalações executadas (água, esgoto, 
dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, 
entre outros e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e 
instalações. Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os 
reparos finais ou substituição, se necessário. 

25.4. O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou 
reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela 
FISCALIZAÇÃO 

25.5. Cópias do as built de todos os projetos executivos deverão ser entregues à 
FISCALIZAÇÃO, em arquivos eletrônicos, além de 1 cópias em papel. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Jean Carlo Valduga 

CREA/PR 148385/D 
 

 

OBS: Sob orientação, supervisão, coordenação, conferência e revisão da 
equipe técnica de engenharia da Caixa Econômica Federal Unidade de Ponta 
Grossa PR (contratada através do Processo de Inexibilidade nº20/2020). 
 
 
 
 

Coronel Domingos Soares PR, 27 de outubro de 2020. 


